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Err tiu ĉi numero, kara leganto, vi ri- 

markos la miaopinie kontentigan fakton, ke 

mi revenis, ffli kuraĝas, malgraŭ la nedube- 

bla malfortigo de miaj cerbaj kapabloj,al- 

doni mian tre modestan kontribuon al vere 

kvalitaj artikoloj por, iamaniere plenigi 

la disponeblajn faliojn.

Kaj tiu ĉi fakto por mi konsistigas ve 

ran "reviviĝon". Ĵen mi denove sidanta an- 

taŭ mda skribmaŝino kaj kun la espero el- 

tiri el mia cerbo, post laciga mensa elpre 

mado, iajn ideojn per kiuj mi sukcesu ple- 

nigi la foliojn, kiujn oni metis je mia 

dispono.

Kvankam la Jarfino rapide alproksimiĝas 

ni esperas, ke la lasta numero de la jaro 

akurate aperos kaj, tiele, ni sukcesu ĝis- 

datigi la regulan aperadon de nia organo.

Do, jen vi enmanigas kaj jam povas avji 

de -tralegi la antaŭlastan numeron de • HE- 

LECO " por la nuna jaro.

Ĝis kiel eble plej baldaŭa relego.Ĉion 

bonan al vi dum la proksimaj festotago ĵ kaj 

ĉiam !
ADONIS
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Lastatempe kaj laŭ la batoj, kiujn ni ricevas, ni devas agnoski, ke nin persekutas 
iaspeca Malbonŝanco. Nin tute ne favoras la sorto.

Hodiaŭ rii'devas informi vin pri nie -funebro pro .la forpaso de du el niaj .karaj ge- 
samideanoj.

Unue mi menciu s-anon. Petro Kolodziej, el Glivice (Pollando), kiu kune kun grupo 
de polaj speleologoj estis esploranta karstaj putoj en kavernoj de nia Nacia Parko en 
KDvadongo, en nia Provinco. Li suferis..asfiksion pro toraka kunpremo, sekve de akciden- 
to, kiun li suferis en unu el tiaj putoj. Kun- tiu pola -samideano 'ni jam interkonatigis 
antaŭ du jaroj, okaze de .alia samcpl-a ekskurso al tiu sama loko Kovadongo; tiam ni ofi- 
cis kiel interpretistoj pere de Esperanto inter la tiama pola grupo. 'de.. - speleologoj kaj 
la tiama prezidanto de la "Nordokcidenta Speleologa Komitato" en Oviedo, ĉar per la an- 
gla lingvo, kiun kaj en la Komitato kaj en la pola grupo personoj uzadis, ili ne sukce- 
sis interkompreniĝi.

Kaj en La 11-a de Oktobro kaj pro kormalsano, laŭsajne "brustangino", mortis nia es- 
t,lmata, afabla, kaj al ni ĉiuj tre kara samideanino kaj ankaŭ membro de nia Astura Aso- 
cio., s-ino Argentina.. Garcia Ĉeĥa!, kies forpaso konsterniĝis nin ĉiujn.

Argentina plur-foje vojaĝis kun multaj el ni al E-Kongreso j,' ĉu en nia lando mem ĉu 
eksterlande, tial ni des pli scias pri ŝia sindonemo kaj sincera amiksento por ni ĉiuj. 
Kaj tial ni des pli bedaŭras sian forpason.

Ni •sincere kaj el la fundo de nia koro kondolencas la gefamilianojn de ambaŭ gesa- 
mideanoj.

Ke. ili pace ripozu.

Tamen, kara leganto,vi pravas.Des, ankaŭ ekzistas kuraĝigaj kaj kontentigaj okazin- 
tajoj, kompreneble. Pri ĉi tiuj mi tuj raportos, eĉ se iom koncize.

La 12-an de Oktobro komeciĝis la sezono 84/85 de "IflERCAPLANA", kaj ds tiam ĉiusaba- 
te kaj dimanĉe ni (kiel kutime ĉiam la samaj!) deĵoras en nia stando, super kiu nia E -i 
flago kuraĝe5flirtas’ Oni senlace informas pri niaj Lingvo kaj Movado kaj klopodas kiel 
eble plej kontentigi ĉies demandoj.

La saman datan, la 12-an de Oktobro, nia senlaca ..kaj sindonema. Prezidanto, s-ro. San 
tiago Rulas Gallego, malfermis E-kurson en la he malproksima urbo Aviles.Pli bone temas 
pri du kursoj;unu por komencantoj kaj alia por progresantoj, kies klasoj okazas marde 
kaj ĵaŭde. Laŭŝajne en'tiuj kursoj partoprenas gelernantoj, kiuj plene interesiĝas kaj 
entuziasme lernas Esperanton.

En nia sidejo ankaŭ malfermiĝis du E-Kursoj, kiel ĉiujare, por komencantoj kaj por 
progresantoj. La Kurso por Komencantoj estas gvidata ankaŭ far nia Prezidanto,la klasoj 
okazas’ lunde, merkrede kaj vendrede. Tiun ĉi Kurson partoprenas dek kvar-persenoj-iKaj 
proksimume dekduo da gesamideanoj ĉeestas la Kurson por progresantoj,kiun,ĉi jarekajpro 
la sanstato de nia Vicprezidanto, s-ro. Adonis Gonzalez, sekve de la suferita akcidento, 
gvidas tre kompetenta kaj lerta samideano, s-ro. Miguel Gutierrez Adŭriz, el Santander, 
kiu nuntempe loĝas en nia urbo. La klasoj de tiu ĉi Kurso okazas marde kaj ĵaŭde.

Dum la venonta Printempo nia Asocio aranĝas grandan ekspozicion pri Ĉinio en la- sa- 
lonoj de la "Katedro jovellanos", kie estas ankaŭ nia sidejo. Ni jam kontaktis la Amba- 
sadejon de tiu landego kaj oni promesis ĉian helpon por la Ekspozicio.Krom diversa jh eks 
poziciajojn eble oni ankaŭ sendos iun ataŝeon el la Ambasadejo ppr paroladi .pri iuj as- 
pektoj de tiu landego.

Nia kara kaj estimata s-ano Julio Argŭelles,tiel senlaca kaj sindonema kial kutime,; 
sukcesas aŭdigi sian voĉon per la tri lokaj radiostacioj.Per "Radio Cijon",kie oni dis- 

(daŭrigo sur la paĝo 8)



linio 18- de la paĝo

parenco BEDAURINDE en la

parencon KOMPILITAJ eria

DE en la linio 3? de la 2? ko-

s-ro

la linioj 19-20 de

paĝo kaj ko-

&
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de s-ro KIUJ en la samaj linio kaj 
2? kolumno.
s-ro

rondetoj EN 
linio 4? .

la mencii-

La sindonaj membroj de la taĉmento "Verdastelo" arestis laste la de- 
liktulojn, lingvoteroristojn, kies cirkonstancaron vi povas legi ĉi-sube.

La t.n. JAROJ, kiu deĵoras en la paĝo 4, linio 29? de la 1? kolumno,sen 
la deviga finaĵo "rr".

La t.n. HELPATE, kiu, en la samaj paĝo kaj kolumno, linio 4?,uzurpas 
oficon de sia parenco HELPATA.

La t.n. UN, kiu tute kontraŭfundamente anstataŭas sian parencon 
la linio 8? de la paĝo 17 kaj aŭdacas praviĝi en la 

rper ankaŭ kontraŭfundamenta klarigo.
La t.n. BEDAŬRINDA, kiu uzurpas la lokon de sia 

peĝo 19,linio 2?.
La t.n. KOMPILINTAJ, kiu neleĝe anstataŭas sian 

linio .19? de la sama paĝo.
La t.n. DE, kiu uzurpas la postenon-de s-ro DA en la linio 24? de la sa- 

ma paĝo.
La t.n. KIU, uzurpanto de la funkcio 

paĝo, kaj en la paĝo 20, linio 18? de la
La t;n. EL, kiu uzurpas la agadon de 

lumno de la paĝo 20.
La t.n. ĜIN, kiu uzurpas la rolon de 

ma kolumno kaj paĝo.
La t.n. SEMAJNTAGO, kiu aŭdacas deĵori en 

taj paĝo kaj kolumno sen la deviga finaĵo "n"
t.n. DONU, kiu uzurpas la metion de s-ro DONI en la samaj
1in io 28 ? .
t.n. PASINTA, kiu aperas en la linio 3? de la paĝo 21 sen 
"n", kaj ripetas tian fiagon en la linio 17?.
rondeto JE LA 61-A AGO, kiu uzurpas la lokon de unu el la 
DE 61 JAROJ, 61 JAROJN AGA, 9n la paĝo supre menciita, 
t.n. DE, kies ĉeesto en la linio 5? de la sama paĝo malpermesas s-ron 
kunporti la finaĵon "n".
t.n. JARO, kiu rolas en la linio 17? de la sama paĝo sen la deviga - 
"n".
t.n. ATENDANTE, kiu uzurpas la oficon de sia parenco ATENDANTA en la

& 
&
& 
®
&

La
lumno,

La
finaĵo

La
LA AĜO

La
ESTIMO

La
f inaĵo

La
linio kaj paĝo ĵus menciitaj.

La t.n. KELKAJ kaj TAGOJ, kiuj aŭdacas deĵori sen la deviga finaĵo "n" 
la sama paĝo, linio 22?.

La t.n. AL, kies ĉeesto en la linio 21? de la sama paĝo malpermesas s-ro 
NIA kaj AMIKO uzi la finaĵon "n".

La t.n. DA, kiu uzurpasla postenon de s-ro DE en la sama paĝo,linio 35?, 
ripetas tiun delikton en la paĝo 23, linio 2?.
La tiel nomata JARAĜA, kiu uzurpas la metion de s-roj JAROJN kaj AĈA en 
sama paĝo, linioj 2?, 5?, 7? kaj 19?.
La t.n fl-K-n.iN, kiu uzurpas la agadon de s-ro BK. en la linio 19? de la

(daŭrigo surla paĝo 10Y
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trame tocto

£

g te

en

ĉis

menzas

oteko.ga agado

prilov

La

emantoj el aliaj bulga-

raj loĝlokoj. Ili disvolvas bolantan

kojn pli malfrue

turkierigaj organizaĵoj: la legejo, vi- 

rina societo "Patrina zorgo”, leman- 

ta societo, teatra societo kaj bibli-

krean laboron, en kiu la muziko okupas 

konstantan kaj indan lokon per plenu- 

nado de Boraj iaj solaj kantoj, de or-

jaro, 

en sia ĝenro funkcias de la 1,340-a 

jaro, kiam Aprilov mem fondas biblio -

en nuntempa bulgara lingvo.

agado de Aprilov kaj Palauzov 

estiĝas fundamento ankaŭ de unu grava 

ĉenero en la kultura k

de gabrovanoj - gabrova legejo, kiu , 

kvankam fondita dum

ario

Unia instruisto en

(beamiRoi el

instruado, tre konve/ 

en Bulgario alilodids 

reciproka instruado: pli aĝaj kaj pli 

talentaj lernantoj ‘-.elpis al instruis- 

to ekzerci pli junajn kaj nespertajn 

lernantojn. Tiamaniere oni povis ins- 

trui pli grandan nombron (kvanton) da 

lernantoj.

Aprilov kaj Palauzov enmetas mul- 

da energio kaj altpatriota konscio 

la fondadon kaj konfirmadon de 

lemejo. Interkonsentante doni 

mil groŝoj ĉiujare, ili metasdu

20-an de Junio de 1,832-a jaro, 

nancan fundamenton de la novculgara 

lemejo. En 1,834-a jaro la konstruaĵo 

por ĝi estas preta kaj la 2-an de Ja- 

nuaro de 1.835-a jaro ITeofit Rii ski ko- 

la instruadon laŭ indiko de A—

tekon ĉe gaorova lemejo kun difinita 

ordo pri uzado de la libroj kaj enir- 

permeso de vastaj legantaj medioj.Ti- 

el la fondintoj de la novbulgara ler- 

nejo kontribuas al plialtigado de la 

ĝenerala kulturo de la urbo. Du jarde- 

1.8618 ĝis 1.8758 

jaro - en la -urbo funkcias kvin .cul- 
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kastraj eroj, de solo—instrumentaj kre- 

aĵoj, oni parolas pri muziko, ktp.

La kanto estas ligita kan raultenom- 

braj partoprenoj de gabrovanoj en popo- 

laj bataloj dum la bulgara renesanco . 

Centro de liberigaj movadoj dura la XV®/ 

XVIII» jarcentoj estas la malnova ĉef- 

urbo Veliko TSrnovo kun loĝlokoj Ĉirkaŭ 

ĝi.

La vigla gabrova loĝantaro, kiu ha- 

vas la rajton porti armilojn kiel gar- 

aanto de Sipkana trapasejo, partoprenas 

en la unua (1.593®) kaj la dua (1.586») 

jaroj, TSmovaj ribeloj. Pro tio en ĝi 

kaj en najbaraj loĝlokoj estas detruitaj 

centoj da domoj kaj preĝejoj, multaj - 

bulgaroj estas mortigitaj aŭ forigitaj.

Kun intereso kaj espero gabrovanoj 

observas la disvolviĝon de la aŬstra-ru 

sa-turka milito de 1.737®/l.791 - jaroj, 

de la rusa-turka milito 1.806®/l.ol2 » 

jaroj kaj de la patruja milito de 1.3l?/ 

13® jaro.

Profundan spuron lasas la partopre— 

no de gabrovanoj en la greka ribelo kon- 

traŭ la osmana regado en la 1.821» jaro.

En la 1,856» jaro gabrovanoj parto- 

iprenas en la ribelo de kapitano Nikola, 
|kies taĉmento pasas tra la urbo kaj 

lla 1,862® jaro en la ribelo de daskal 

[instruisto) Nikola Stefanov. En la taĉ- 

en

mento de Haĝi Limit^r kaj Stefan Kara- 

ĝa en la 1,368® jaro estas gabrovanoj, 

inter kiuj Ivan Pophristov/Vankata/ , 

kiel milita gvidanto, kaj Kosta Evti- 

mov, kiu estis en la batalionoj de Ga- 

ribaldi. En la sama jaro en Gabrovon 

venas Vas ii Levski (apostolo de la li- 

bero), kiu kunligilas kun la lokaj rs- 

voluciaj agantoj Ekira Cankov, Georgi 

Boĉarov, Totjo Ivanov, rendo Postompi- 

rov, kiuj preparas la aprilan ribelon.

La 1-an de Majo de 1.876® jaro 219 

ribelintoj gvidataj de Sanko Ljus taba - 

nov ribelas. La taĉmento havas malfa- 

oilajn batalojn ĉe la vilaĝoj KrĴvenik, 

Novo Selo kaj Nadecki. La militopera- 

cioj daŭras 11 tagojn. La pogromo daŭ— 

ras pli ol monaton kaj duono. La. osma- 

na regantaro sendas sesmilan regulan 

armeon sub la gvidado de generalo Faz- 

la paĉa kaj multe da ĉerkeza rajdanta- 

ro kaj baŝibozuko (neregula turka sol- 

dataro). Ia murdoj en Gabrovo estas - 

pli malmultaj ol en la loĝiokoj,kie o- 

ni batalis, sed la raboj havas grande- 

gajn dimensiojn.

Bulgario falas subturka jugo en - 
1.393Br/:«.396® j. La ĉefurbo Veliko TSr- 

novo estas detruita, la reganta klaso 

estas mortigita, la loĝantaro de mul- 

taj loĝlokoj mahometanigitaj. La popo— 

Io estas timigita, kaj kru- 

de ekspluatita. Multe da ri- 

ĉa malnovbulgara literaturo 

estas neniigita. Mulfoje en . 

apartaj lokoj la popolo ri- 

belas kaj la ribeloj estas 

kruele sufokitaj. Lua 1.876» 

jaro ribelas kelkaj regionoj 

en nia lando. Gabrova•regio- 

no ankaŭ ribelas. Kontraŭ - 
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Fazl* paŝa kun regula armeo kaj 

gula armeo. For ke 

urbon kaj murdu la 

noj donis elaĉeton 

k.a.

ne re-

turkoj ne detruu la 

logantaron, gacrova- 

1.200 turkajn lirojn,

S

La turkaj soldatoj bruligis en la 

korto de la Aprillovika gimnazio multajn 

librojn.

La gvidantoj de la ribelo estis kao- 

titaj kaj pendigitaj en Veliko T*rnovo. 

Eki la sama tempo la taĉmento Eristo 3o- 

tev transpasas la Danubon. 3n la taĉmen- 

to estas kelke da gabrovanoj,inter kiuj 

estas ĝia milita gvidanto bikola Donĉev 

Vojnovski, rusa edukito.

Gabrovo pertoprenas en la tuta e- 

kleaia lukto, kiu post la Faska agado 

en la 1.860® jaro estiĝas amasa.La lo- 

ĝantaro de la urbo solidariĝis kun la 

agoj de Harion Kakariopolski kaj obs- 

tine insistis pri la rekono de sende— 

penda bulgara eklezio.

La procedoj kunligitaj kun la eko- 

nomia florado, la naciliberigaj bata- 

loj kaj la kultura pasinteco de Gabro- 

vo estigas favorajn kondiĉojn por feua 

formado de muzika kulturo je urba mo- 

delo kaj por disvolvado de la muzika 

edukado kaj instruado en la urbo.

Verkis! Kina Prodanova el Gabrovo

g
HISPANDEVENAĴOĴ EN LA MUZIKA VERKU DE ^SOVETANOJ

□ La universala transcendeco de 1' 
hispana hulturo, la netaksebla alpor- 
tado de ĉi tiu lando al la komunhava- 
3° 
ne 

la
daŭ- 
muzi 
(1).
de

de nia civilizacio estas fakto,kiu 
bezonas pruvon.

Granda estas la influo,kiun havis 
hispana kulturo sur la arto de lso-

vetaj komponistoj, heredintoj kaj 
ridantoj de 1'klasikuloj de l'rusa 
ko, komencante per fflijail Glinka 
kiu starigis la noblan tradicion 
amo kaj respekto al la muzika hereda- 
ĵo de 1'hispana popolo.

La "Hispanaj Uverturoj" de Glinka 
entuziasmigis siatempe Pedrell-on (2) 
kaj liajn disĉiplojn, la publikon de 
madrido. Barcelono kaj aliaj urboj . 
Kun la sama varmo ricevis la hispana 
publiko la "Hispana Kapriĉo-n" de Rim- 

sky-Korsakov, (3) pri kiu Paŭlo Ca- 
sals (4) diris, ke ĝi estas nobla, 
belega interpretado de 1'animo his- 
pana realigita fare de slavo.

La hispana temo allogis la aten_ 
ton de l'plej eminentaj komponistoj 
sovetaj ;• inter ili Dimitrv ShostakiD 
vich (5) kaj Aram Ĵachaturian (6). 
La temo de 1'Ibera Duoninsulo, kiu 
eniris tre funde en ^.animon de la so. 
vetaj komponistoj, kiuj dediĉis sin 
al ĝi kun pasio, determinis la artan 
kvaliton de iliaj pli brilaj "hispa 
naj" paĝoj.

Unu el la plej belaj ekzemploj 
estas la baleto "Laurencia" de-Ale- 
xandr Krein (7), unuafoje prezenti- 
ta en Leningrado en 1.940 kaj,poste, 
en Moskvo (en la Teatro Solshoy de

Q

0
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l'USSR) kaj en aliaj urboj.La komoonis- 
to prenis kiel temon intrigon de Lope 
de Vega (8) "Fuenteovejuna" verko, kiu 
ĉiam havis multe da sukceso.Krein kre- 
is baleton epope-popularan profitante 
prodige la hispanan folkloron. La par- 
tituro inkludas melodiojn de 1' propre 
aragona hoto kaj de la t.n. "folia" ( 
popola kanto de la Kanariaj Insuloj) , 
kiuj estas integriga parto de la tuta 
drama konbepto de l'verko.La brila kaj 
grandioza interpretado de 1'nacia ka- 
raktero kaj la noveco de 1'koregrafio 
allogis la publikon. Gi iĝis sukceso por 
la komponisto, kiu komponis poste la mu 
zikon por "La instruisto de dancado " , 
de Lope de Vega.

En 1.940, Aran Jachatupian kreis 
partituron, temperamentan melodie ri- 
ĉarr. por "La Vidvino de Valenciopar- 
tituro, kiu ne nur sukcesis ornami la 
spektaklon, sed ĝi fariĝis unu el la 
verkoj plej popularaj en la koncertaj 
programoj. En la sama jaro,Tijon Jren- 
nikov (9) komponis la muzikon por "Don- 
Kiĥoto" de Mijail Bulgakov,(10)kiun la 
kritikuloj konsideris kiel teatran pe- 
con de alta lirikismo, riĉigita per e- 
pizodoj de sukriĉa humoro populara. La 
verko daŭras inkludita en la nuntempa 
teatra repertuaro.

Dum la lastaj jaroj,la hispana te- 
mo simfonio de Gavriil Popov, (ll)ole- 
tore drama, kiu allogas pro sia emfazo 
samkiel la simfoniaj bildoj de "Don Ki- 
ĥoto de Kara Karayev, (12) kiuj ne nur 
respegulas lian admiron al Cervantes, 
(13) sed «ankaŭ la impresojn de l'voja- 
ĝo, kiun la komponisto entreprenis tra 
Hispanujo. La peco por piano "Konkuran- 
te kun Albeniz" (14), de Rodion S ch e- 
drin (15), emocias pro sia profunda ve- 
reco kaj originaleco, kiu kvazaŭeĥe , 
respegulas la animajn statojn de l'aŭ- 
toro de "Iberujo" ; "La bildoj de His- 
panujo" de Evgueni Svetlanov (16), al- 
logas pro la riĉeco de sia orkestrite- 
co. En ĉiu el la menciitaj verkoj, kaj 

’ en multaj aliaj, aperas la malsamaj e- 
tosoj de Hispanujo refraktitaj indivi- 
due, kreante ampleksan kaj nuancitan ga- 
mon de bildoj kaj sentoj.

Specialan intereson vekas en la so- 
vetaj komponistoj la poezio de Garcia 

Lorca (17). Tia. necesas rememori la 
ciklon de romancoj "Hispanujo de mia 
anime", de Kirill Molchanov (18),kun 
ĝia pasia forto lirika kaj ĝia inten- 
sa dramatismo.

Ci tiuj kvalitoj fariĝas eĉ pli 
evidentaj en la "Simfonio n9 14’?deDi- 
mitry Shostakovich kies du unuajn mo 
vojn inspiris "La cent enamiĝintinoj" 
kaj la "Malaganino". de Federico Gar- 
ci-a Lorca. La komponisto sentas pro- 
funde la animon de la andaluza poeto 
kaj de la hispana folkloro, kioevi- 
dentiĝas en siaj variacioj pri popu- 
laraj kanzonoj hispanaj por voĉo kaj 
P iano.

La plej grava muzika verko, kiun 
inspiris la versoj de Garcia Lorca es 
tas la ĥora ciklo "Romanceroj" de Ni_ 
kolay Sidelnikov (19) kies muziko re' 
revivigas la bildon de l'poeto; oni 
perceptas lian lirikon kaj liajn dra_ 
majn akcentojn. Ci tiu ĥora ciklo dis 
volvigas plenan panoramon de kcnflik 
taj statoj animaj, kulminante per kvi 
eta brilega finalo. . .1

Kial Hispanujo kaj ĉio' al ĝi 
t'ie-1 allogas niajn kom-' 

kaj nian publikon? Ĉu eble 
pri la sorĉo emananta deĝia 
kiu ĉiam vekas en ni la plej 
admiron? Ŝajnas ke ekzis- 

ri latanta 
ponistojn 
temas nur 
folkloro, 
profundan
tas kialoj pli fortaj-. La kuraĝa kaj 
fiera spirito de 1'hispana popolo, 
esprimita per ĝia arto, estas kio ins 
piras la fantazion kaj la krean in- 
tŭicion de 1'komponistoj.
IVAN MARTINDV, Muzika kritikisto. 
(El la ĵurnalo "La Nueva Espana " , 
1.984-05-11, tradukis S.Collado)

0
0

0
ALEJANDRO CASDNA (20 )

Alejandro Ca sona', la plej grava 
astura dramaŭtoro, estis unuafoje 
prezentita en Siberio.Lia verko "La 
arboj mortas stare" estis enscenigi- 
ta en la drama teatro de 1'siberia 
urbo Tiumen, kiu havas pli’ ol kvar- 
cent mil enloĝantojn. Laŭ Boris Fi- 
lipov (21), direktoro de l'verko,"La 
peco de Alejandro Casona vekis mian

0
5
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lintereson kaj tiun de la teatraj arti^ 
toj pro ĝia alta humanismo kaj la for- 
puŝo de 1'maljusteco socia". La 
taklo 
re ke 
de la 
Krioj 
Nueva
Collado)

spek- 
havis grandan akcepton,tiamanie- 
oni pensas prezenti novan verkon 
fama filb de Besullo (22); " Sep 
en la Ularo ". ( El la ĵurnalo "La 
Espana" 1.984-06-10, tradukis S.

***********

12) Kara Karayev.........(7). "

13) Miĥaelo de Cervantes Saavedra (1547/1616). Fana verki;
to hispana, autoro, inter aliaj verkoj, de *La Inĝenia Hi-7^ 
dalgo Don Klĥoto de la Manĉo* kaj 'la Ekzemplaj Noveloj1
(Por pli ampleksa Infoniado, vidu 'HELECA n-ro 29 paĝo 5( /T'} 
noto 2),
14) Isaac Albenlz (1860/1909), Konponisto kaj violonisto 
hispana, kreinto de 1'Lemejo Hispana por Piano. Rei kom- 
ponisto verkis la kajerojn de 1'suito 'Iberia* kaj la Ms- f «J 
panajn operetojn 'Pepita J1 senez* kaj "Sankta Antonio de 1 ‘ 
Florida*.

15) Rodion $ch«Kn.........(?).

HOTO) K fiti

1) Hi jai 1 dinka, «zikisto kaj komponisto rusa (1804/1857), 
autoro de *La vivo pro Zaro)’, "Ruslando kaj Ludmila*, "La 
nokto en Madrido" kaj la 'Aragona Danco*, inter allaj.

2) Felipe Petoli, historiisto, komponisto kaj muzika kritl- 
kisto.autoro de "Slirfonio de la Hontoj’ pri "Gloso* de Ka- 
ravall.

3) Rimski Korsakov, rusa komponisto (1844/1908) plene sinde- 
diĉlntaal la muziko, komponis, Inter aliajn, la operojn *Mo- 
zart kaj Salter!", "Servilia", "Pan Voredova’ kaj "La Hispa- 
na Kaprico*.

4) Pablo Casais, violonĉelisto kaj komponisto kataluna(1878/ 
1973) autoro de "la Vizio de Raj Hassti ko*, "El Pesebre* kaj 
•La Hieno de ONU*. Li fomis kun Cotot kaj Tibeau trion kiu 
akiris facan Intemacian dum la rezo de la nuna jarcento.

5) Dimitry Shostakovich, soveta komponisto (1906/1975) 5 fo- 
jojn ! Premio Stalin. Li komponis pli ol 150 verkojn, inter 
kiuj elstaras siajn epopeojn.

6) Ari Jachaturian, violonĉelisto kaj komponisto rusa (1934/ 
...) autcro de "Koncert*, interpretita en Barcelono dela Sla 
fonia Orkestro de la URSS, kaj la "Danco por piano kaj violj 
no*, *Gayanek Spartacus* kaj 'Kanzono al Stalin*.

7) Aletandr Krei n (1883/1951), rusa komponisto, autoro de 0- 
peroj, muziko por teatro kaj por kino kaj fieraj verkoj.

8) Frato Felikso Lope de Vega Carpio (1562/1635), Poeto kaj 
verkisto hispana tiel nomata "La Fenikso de 1 'hispanaj Ge- 
nioj", L1 verkis proksimume 200 verkojn, kiuj enhavas 21 mi- 
llonojn da versoj. Inter liaj plej gravaj verkoj elstarasla 
Piro sen Venĝo*, *La sinjoro de Olredo*, 'Fuenteovsjuia','P| 
ribiez*, "La Princino Enamiĝinta’ kaj "la Famaj Asturianl- 
noj".

9) Tljon Jrenikov...... (?).

10) NI Jai 1 Bulgakov (1891/1940). Rusa romanisto. Inter liaj 
verkoj oni povas citi "Romano Teatra", ne finita, "La fnstru- 
Isto kaj Margarita*. LI ankaŭ laboris kie! komponisto verfcan- 
te "The Vite Guan/1 kaj "Lftola Pipjrea*.

U) Gavrill Popo» (1890/1940). Soveta verkisto, autoro de 1 
verkoj teatraj •Mollere", •Don Rhoto1 kaj •Puŝkin*. 

16) Evguenl Svetianov, komponi sto rusa, autoro de 'Bildoj . 
de Hispanujo*, kiun li men direktis kiel debutanto en nia 
lando ĉe la fronto de 1 Tlusa Ŝtata Chkestro*.

17) Federico Garcia torea (1898/1936). Poeto kaj dranatir- 
giisto hispana, autoro, inter allaj gravaj verkoj, de 'Ci- 
gana Romancaro*, 'Mariana Pineda', 'La Sangaj Nuptoj*,'Yer 
ca*, *la Domo de Bernarda Alba', "la Suistino prodiga*.

18) Klrill Holchiiov» komponisto rusa, autcro de operoj.

19) Nikolaj Side!ni tov.........(?).

20) Alejandro Casona (19C3/1965). Ĉi tiu nono estas pseu- 
doniao de Alejandro Rodriguez Alvarez, fasa poeto kaj dra- 
ma autoro hispana.

Inter liaj multenombraj verkoj, estas citindaj "Floro 
de Legendoj*, eksterordinara verko por infanoj, "La darto 
de 1'tagiĝo", "Nia Natacha*, *La Boato sen Fiŝkaptisto1 , 
'Krioj en la Haro*, kaj "La Arboj mortas Stare'.
21) Boris Fllippov. Prestiĝa muzikisto rusa kaj Direktoro 
de Orkestro.

22) Besullo. Loko de 1'okcidenta Asturio, kie naskiĝis la 
fama verkisto 'Alejandro Casona*.

(Niaj fontoj de Intonado ne pemesi s al ni doni Infonna- 
don tiel kompletan, kiel ni deziris. Ml petas, do, senkul- 
pigon pro la difektojn, kiujn la malsamaj notoj enhavas).

Q

I'

TRADUKIS KAJ NOTIS: SACRAMENTO COLLADO

Miliono, la 27-an de Augusto de 1984-a
(ddŭri^o ae la paĝo 

iponigas al li 15 minutojn, li parolas pri 
diversaj temoj de la E-movado en la mon 
do.En "Radio Mar " . lur.de , la 8-an de Ok- 
tobro.li havis je lia dispono 45 minu- 
tojn.dum unuhora programo kun muzikaj 
paŭzoj.Ankaŭ per "Radio minuto ", kie de 
tempe al tempo li sukcesas paroli, li 
disaŭdigas novaĵojn pri Esperanto kaj 
pri nia movado.

Ni deziras informi vin pri tio.ke je 
la dispono de niaj gemembroj kaj de ĉi- 
aj personoj generale .en r ia Sekretarie- 
jo ni ha va s Loterion de la numero 58 .2 29, 
por la lotado okazonta la 21-an deOe- j» 

.cembro 1.984-a. /
ADONISjX>

lur.de
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GENIA IDEO DE LA MONDA BANKO
Antaŭ kelkaj monatoj mi legis, en jur- 

nalo de Barcelona, artikolon pri la revi- 

' gligo de la ĉasado de elefantoj en Kenjo, 

■j sub la patroneco de la Monda Banko, En la 

prologo de la artikolo legiĝas jene:Laĉa- 

sistoj-milionuloj helpos solvi la senla - 

borecon. Ia bonaj epokoj de la ĉasado kaj 

i de la “granda blanka ĉasisto" ,la "jes , 

itvana", la viskio duobla, post la faligo 

de la elefanto, la belaj virinoj,kiuj a- 

| kompanadas en ĉi tiu dekoracio', povas re- 

veni al Kenjo. Studo de la Monda Banko pri 

la eblecoj de la ĉasado meditigas la gvi- 

dantojn de ĉi tiu lando en la orienta A- 

friko.

Se vi analizas iomete la prologon de 

la menciita artikolo, sendube vi miros pri 

ĝia enhavo. Interesa estas la fakto,ke la 

milionuloj per siaj kapricoj, luksoj kaj 

oftaj diboĉadoj estos kiuj solvos la sen- 

laborecon en tiu afrika lando. La ideo es- 

tas genia kaj ĝi ankoraŭ estas multe pli 

eksterordinara, ĉar ja estas la Monia Ban- 

ko, kiu financos tiun strangan entrepre- 

non.

Vi jam legis» revenos "la blankaj sin- 

joroj", la viskio kaj la belaj virinoj,ĉu 

.sur tiuj pilieroj oni povos solvi la pro- 

blemon de la senlaboreco ?, Ĉu tiamaniere 

ioni povas konstrui justan kaj racian so- 

|ciordon ? Revenos "la blankaj sinjoroj " , 

kaj la indiĝenoj, kiel ĉiam, estos iliaj 

servistoj. Abundos la viskio,por "lablan- 

kaj sinjoroj", kaj la malsatantaj kaj so- 

ifantaj negroj devos trinki akvon, se tiu 

akvo ne estis reservita por ke 'la blancaj 

sinjoroj" sin banu, kun sia porokaza ama- 

tino, kies tasko estas amuzi la sinjoron 

milionulon.

Ia rolo de la Sanko estas nenia aal- 

kovro, ĝi ja estas la oslo de kiu ajn ban- 1 

ko» plimultigi sian monon, sed,kiamaniere? 

Verŝajne tio ne gravas. 'Jun la negoco te- 

mas pri la mortigo de elefantoj.Tio,laŭ la - 

Monda 3anko, en kiu ĉiu ŝtato prenas par- 

ton finance, estas bona investo.Sed,kio o- 

kazos kiam oni mortigos ĉiujn elefantojn ? 

La negoco finiĝos, La Monia Banko iros en 

alian landon,kun sama aŭ simila celo kaj, 

tiamaniere oni skribas la historion,la pro- 

greson kaj la mortigon de la naturo.

Oni legas ankaŭ, en la menciita artiko- 

lo, ke la nuntempe eksterleĝa ĉasado de e- 

lefantoj estas multe pli grava ol se ĝi es- 

tus leĝe akceptita. La demando estas , kiu 

manipulas tiun ĉasadon ? Sen timo erari , 

oni povas certigi, ke la eburo vojaĝas al 

Usono, al Anglujo aŭ al aliaj lanioj, kie 

la privilegiaj homoj povas havi siajn luk- 

sojn kaj kapricojn. Estas evidente , ke la 

indiĝenoj estas simplaj instrumentoj ler- 

te uzataj de grandaj internaciaj avaraj mo- 

nopoloj, kiuj akorde kun iuj enlandaj "ne- 

graj sinjoroj" eltiras superajn monprofito- 

jn. Verŝajne nun la Lot. .a Banko ankaŭ dezi- 

ras preni parton, en la manĝado de la ele- 

fantaj kadavroj, sed sue la garantio ĉe le- 

ĝoj, postulitaj al la tieaj registaraj ins- 

tancoj. Estas ĉu vojoj: unu aperas eksterle- 

ĝa, la alia leĝe registrita, sed ambaŭ sur- 

iras la saman vojonsla mortigon de elefan— 

toj. Mi neniam estis en Kenjo, sed mi legis, 

.<e tie estas granda mizero, multaj almozu - 

loj en la grandaj urboj kaj malsatantaj ho- 

moĵ en la camparo. Mi antaŭe pensis, ke la 

Monda Banko estis kreita por impulsi Drogre - 

son er. kiu ajn lando, sed precipe en tiuj - 

landoj, en kiuj ankoraŭ la evoluo ne estas 

gran-da, sed mi eraris, ĉar verŝajne la tas- 

ko de tiu banko estas mortigi la elefantojn.
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Mi ankaŭ pensas, ke la plej bona siste- 

mo por forigi la malsaton estas la kuituri- 

go de la tero kaj ĝuste estas tiu la scola 

faceto, en kiu la Monda Bardzo levus investi 

sian monon. Kulturigo de grandaj kampoj kaj 

preparo de la grundo por semado kaj po s t a 

rikolto, sendube estus multe pli profita por 

la lando ol la mortigo de elefantoj.Instru- 

ado al la tieaj indiĝenoj pri ĉiuj laboraj 

taskoj de la agrikulturo estus multe pli pro, 

fitdona por la kenjanoj, ol la instruo al 

kelneroj por servadi la viskion al la "blan» 
kaj sinjoroj**. Ĉiam estis la sama kanzono , 

la ekspluatado de la naturaj riĉecoj kaj 

la mizerigo de la landoj.

En la artikolo estas iuj klarigoj, kiuj 

tremigas mian menson. La Monda Banko kalku- 

las, ke ĉiu rajtigita ĉasisto devus pagi 230 

dolarojn ĉiutage, kaj po 1.00C dolarojn por 

elefanto mortigita.Oni diras en la studo aŭ 

projekto de la Monda Banko,ke oni povus mor 

tigi 50.000 grandajn animalojn. Inter ili, 

krom la elefantoj, troviĝas la antilopoj,bu 

baloj, ĝirafoj, kaj oni aldonas,ke tiu ama- 

sa mortigo, estus cenia problemo por la eko 

logia elrvilicro de la lando.

La nura konkludo de tiu projekto estas 

la konsciiĝo de ĉiu homo por savi la natu- 

ron kaj ĝiajn loĝantojn.Oni devas haltigi la 

senmezurajn monprofitojn de iuj leĝaj orga- 

nizaĵoj, kies celo estas sia financa povo, 

spite al tio, ĉu ili agas for de la leĝoj 

de la naturo.llia terglobo iom post iom sen- 

arbiĝas, miloj da animalaj specoj kaj flo- 

roj malaperas konstante. Eviti tiun degeneri 

gon de nia medio estas la tasko de ĉiu kons 

cia homo.Eĉ mi pensas,ke la simpla skribo de 

ĉi tiu artikolo, jam estas kontribuo por de. 

fendi la naturon, kiu fine estas la fonto , 

kiu donas al ni vivon kaj el kiu ni suĉas 

ĉiujn niajn bezonaĵojn. La. Banko Monda di- 

ras, ke la mono devas moviĝi, jes lameno de. 

vas moviĝi, sed por krei plej bonajn vivo- 

kondiĉojn, neniel por atenci kontraŭ nia pa 

trino, la naturo.

LUIS SERRANO PEREZ

SARADELL

***********

(daŭrigo de la paĝo 3) 
sama paĝo.

DISTRIKTO, DE "SENNACIULO". NUMERO 7 (950 ).

La t.n. DA kiu, en la 3? kolumno de la paĝo 57 malaceptas s-ron ILI, en la linioj 
19 kaj 99.

La t.n. NEDERLANDOJ, kiu neleĝe anstataŭas s-ron NEDERLANDANOJ en la samaj paĝo kaj-, 
kolumno, linio 149.

La t.n. ĈALEDO, kiu uzurpas la oficon de s-ro CALETO en la linio 399 de la 29 ko- 
lumno de la paĝo 59.

DISTRIKTO DE "ESPERANTO", NUMERO 939 (3).

La t.n. MANPLENO, kiu rekulpiĝante, uzurpas la lokon de s-ro PLENMANO en la linioj 
189 kaj 199 de la 29 kolumno de la paĝo 42.

Doninte al ĉiuj menciitaj arestitoj po kvin batojn per la kvin pintoj de nia verda 
stelo, ili estis tuj liberigitaj.

Esperburgo. la 30-an de Oktobro 1.984

LA ĈEFKOMISARO»

AL. ZIBJADES.



JDZEFO ALFREDO MARTINEZ VALDES, artisto laŭ naturo kaj konvinko. Li naskii 
ĝis en Hiĥono kaj' denaske suferas plenan handikapaĵon. Ci tiun situacion li su- 
feras kun granda kuraĝo; tio- estas mirinda, kiel vi poste povas konstati. Lia 

handikapo ne permesas al li liajn natu- 
rajn movojn per brakoj kaj’kruroj ;li su- 
peras ĉi tiun problemon per sia buŝo , 
tiel esprimigas lia arto kaj ĉiuj ludoj. 
Kiam li estis ankoraŭ infaneto li fori- 
ris de Hispanio al Kubo, kun siaj gepa- 
troj’ kaj fratino. Ili loĝis en Havano,kie 
li komencis la unuajn desegnaĵojn kaj ko- 
loraĵojn; kiel kelkaj infanoj li pentris 
la plej allogajn motivojn: aŭtomobilojn 
kaj aviadilojn. Akompanas lin siaj ami- 
ketoj en tia aktiveco. Poste,li sola ko- 
mencis pentri per akvarelo.
Pro kelkaj eventoj de lia vivo li foriris 

ial miami (Usono). En ĉi tiu urbo li komencis studadon pri pentraĵo. Pro tia mo-, 
itivo li aĉetis artajn librojn, kie li akiris bezonajn elementojn.malmulte da 
tempo poste li aranĝis la unuan ekspozicion, prezentis pentraĵojn pri-diversaj 
tenioj. Li atingis bonan sukceson. Tio signifis instigon por daŭrigi lian celon. 

En la jaro 1.970 li revenis al Hispanujo kaj ĉi tie daŭrigis la studadon 
lkaj laboron. La lernado ĝun estis sub aŭspicioj de profesoroj kaj per kores- 
.pondado, ne rekte. Li finiĝis la lernadon tre bone. Ĉar li antaŭe faris peton 
por aniĝo al la ARTA ASOCIO DE HANDIKAPULOJ (tiel nomata ARTIS-mUTl) pro tia 

ikaŭzo li devas prezenti du pentraĵojn, kiuj estis akceptitaj kiel plenmeritaj, 
kio estis dorsapogilo por lia eniro en la cititan asocion.

Li en Gijon definitive loĝas, daŭrigas obstinan klopodon por venki lian han- 
dikapon, studi, pentri, lukti kontraŭ fato kaj 
ĉiufoje plian sukceson en la arta aktiveco ĝis 

(diaŭ posedas. Tio estas mirinda por propaj kaj
Ci tiuj liaj vortoj esprimas pli bone lian
La plej feliĉa momento de mia vivo estis kiam la ARTA ASOCIO DE

LOO en l/adŭz (princolando de Liĥtenŝtejno) akceptis mian peton, mi laboris mul- 
tege kaj suferis korpe, mi klopodis por ampleksigi lertecon kaj kvaliton en mia 
agado. Ankoraŭ mi lernas ion ĉiutage.

Alia feliĉa tago estis en la jaro 1.931, kiam en la Franca Ambasado de Ma— 
drido mi rioevis medalon kaj diplomon GRAN PRIX HUMANITAIRE DE FRANCE,pro miaj 
servoj al la arto. Krome de ĉi tiu premioj mi gajnis diversajn diplomojn, kiel 

1 la CROIX DE HONNEUR DE L'EDUCATION SOCIALE DE FRANCE, la CERTIFICATE 0F APRE- 
TATION BY DISABLED 

1ARTISTS, 0F SISTER 

iKENNY INSTITUTE(miN-
NESOTA,USA).

Li partoprenis 
en kelkaj kolektivaj

I Ekspozicioj. Ankaŭ li
individuajn ekspoziciojn, en la 
sekvantaj urboj:

venki. Lia fera volo 
atingo de la kvalito 
fremdaj personoj, 
valoron:

avancigis 
kiu li’ ho-

HANDIKAPU-

COLECTIVAS: Reai Circulo Artlstico de Barcelona. 1971
Banco Internaciona! de Comercio de Madrid. 
<Juvenalia» Palacio de Cristal de la Casa de 
drld. 1980.
Patio de cristales del llmo. Asentamiento de 

rvTTUfin. 8ala d91 8anco Centra! de Barcelona. 1981.
KOLEK I J: pa|acj0 las Naciones Unidas de Ginebra.

1980
Campo de Ma-

Madrid. 1981

1981

□ULIO ARGUELLES

aranĝis INDIVIDUALES: Casa de la Cultura de Mexico. (Miami) 1965 
Agrupacion Catolica de Miami, Florida 1965 
Art Galery de Miami, Florida 1969 
Club Junior de Gijon. 1973. 
Caja de Ahorros de Asturias de Gijdn.

INDIVIDUAJ- Ca*a d* Ahorros de Asturias de Aviiis 
Sala del Casino de Palma de Mallorca. 
Galeria Marola. 1983

1980
1981
1982



.ROSTITA ŜAFIDAĴO

INGREDIENCOJ: 1| e:is 21- ke, da ŝafidviando. (Ŝultro aŭ 
femuro).

Graso por rostado

Viŝu

Metu

la viando

Metu

la viandon per malseketa tuko, salu kaj pipru

la pecon da viando sur tripiedo en bakujon. Se

estas malgrasa, kovru per 1 aŭ 2 pecoj da gra-

en varmigitan bakformon kaj rostu

mume 30 minutoj je alta varmo. Malaltis^

daŭrigu rostadon

Grasumu de tempo al tempo kaj

1 horo.

La bakadtempo por ĉiuj 500

sed dependas de la dikeco de

turnu

estas

la

25

dum proksi-

varmon kaj

viandon post

&is 30 minu-

la viando.

BONAN APETITON !



PERLETERA AMIKECO /f
TT

ADRESARO OE NCVAĴ GEESPERANTISTOJ DE POLLANDO ( II ) •
■•XX ::

.MAHCIN DORI EGALA, 
PIKCJllUNU /• I9|

11 jaroj
02-784 NAR3ZANA

.MALCOUZATA INULSKA, 14 Jaroj
FIEC10L1NU /■ 3.J» 02-784 NAR3ZANA

DARIUSZ KASON3G, 17 jaroj , SANTOCKA 14b/9 , 71-113 SZCZECIN

MIS SONI CKA, 45 , 41-100 SI0KIANONICE

19 jaroj, akr. poozt. TJO , 73-110 3TAKGARD

. ARKADIN32 POI»UCKI, 15 jaroj , SORJESIAKA 49/B/l8 , 4Z-0O6 TAKN0N3KIE GORI 

.MAKIA ROMANIAK, 15 jaroj , BHONIENSKIEGU 24*122 , 01-771 NARSZANA 

.ADAM MA TUS IKKI CZ, GDANSKA 42/5 , 4 1-800 ZABRZE KATOLICKIE

.RENATA SZRANKaNSKA, 16 Jaroj , GOZO, 61

. HCVRIKA T0B01KK, 14 Juroj
ZUBIZICKIEUO 44/15| 41-005 KATOLICKIE

,MAi<IUSZ JEDRZEJEC, 11 jaroj
OAMOVA G0HN1CZA) 41-303 CEDLEKA 1*/54

.RAFAT POKALO, 9 jaroj
SUKULSKA 29*0f 00-865 BIALISTOK

.KAPAKZJNA liANUKA, 14 Jaroj
3LONECZNA 10/11| 40-135 KATONICE

. NITOLD KEDZIOLA, 17 jaroj
M*TfALONA <6| 70-727 SZCZECIN 13

.MAGDALENA OCHALEK, 1j jaroj
NESTIŭIPlaTTE, 12/4O| 10-446 OLSZTIN

.AkTJb PAMCZENSKI, 14 Jaroj
STAr.L HINKK,7 109-320 BIE2NI-CIECHAN0N

• MIMIKO M ATI JEN!Efi, 14 juroj
BIELSKA 712j 59-700 BOLESFANJEC

.JAMiSLAN SNOLEN, 15 Jaroj
FOr.-AMGON JLKP52/3Oj7O/l3O 3ZAZECIN

.MALOniZATA GIL, 14 ĵuroj
ul. SARIRON 1j 05-500 PIA3ECZN0

.ILOKA LOPACINSKA, 17 jaroj
ul.KLLINSGEGO 19O/8| 91-106 TOOZ

,ALI SKlrtlUrKA, 17 jaroj
ul.aOLNOSCl Jj 44-229 CHUUON,KATONICE

.ANDKZEJ M0J3AK, 16 jaroj
.-.K£BCIUSZKl,45lM-110 RTOZINA,LESZNŬ

.'■'lOTk MAZUKEK, 1h j. 3UCH0D0LI
1ZM48 U3NIK DUZI, voj. TAMOBRZEG

,34A?A SJitONSKA, ul .MI CKI ENI CZA 2/1
S2-0<J0 INIDIN, voj. EL8LASK1E

.MATA ZABEK, 15 j. jSIEROSLAJICE 60
12-124 SMILOGICE,voj. KRANKONSKIE

.CiZTSZ-TOP ZU1<ANSKI, Bana adraao ke
B£AfA ZU.tONSKA

.ALEKSANDRA LINKE, 

JTCT NONI CG,

.JANISZENSKI ZBIGNIEN, 15 J, 
ALEK.'! ANDK0N3KA J*| 87-600 
LI PNO

.DARIUSZ GAUDIN, 14 jaroj 
NOVA HUTA 2l/33| 31-607 
KRAKON

ENA NANKTNIAK, ul.BACZKIENICZA 4a/9
63-800 RAVICZ

-.£-lh’K KANARANSG.ul.STKATONSKA 1*5
71-710 3ZCRKCD)

AJMM 3ULZIN3KI, 14 J. DUBONO 
16-505 BKRZNIKI voj. SUNO LSKI E

, CA OTIMA MEHLBAUBR, 15 Jaroj
IH.FSZCZTNSKA 48 |4 3-190 MIKOLON

.MA1ZENA MVOZEKj 16 jaroj 
poo k t DEBONIECj86-071 CZAVZC

,uh AZINA NENDT 3LA3KA 35/15 
80-379 GDAN3K PIIMONE

.AGATA DO BZ ANSKA, MAR CISZCN 5^1 
5D-4O0 MARCI SZON

.JADNICA ANDKZEJNSKA, 19 j. 
JUMICKI BOO 25«2|6K117 POZNAN

.N10LETTA CHREASZCRENSKA, 14 J.
DUBOIS,90/50|H7-SOO NLOKANKK

.BOZENA NOCERO, KONBIELON 206 
54-3 J5 BIELSKIE

.SPANEK LI3Z8N3K1, 1 «MAJA, 55 
42—JOO MISZKON CZK3T0HK0NA 

.Uli AZINA MATI3IK, ZADOS,44/39 
40-719 KATONICŭ-LIGOTA

.VIOLETTA KARCZN3KA, 14 jaroj
1 ZANKONA <5/6| 87-300 BRAD NIKA 

.JOANNA KAMINSKA, 17-304 
CZAKTAJENOj voj. B1ALIST0K

.HALINA NOJTCZAK
BIEL1N 11j 74-127 MORIN 

.GREGORI TKZC1NSKI, 17 jaroj
KOLLATAJA 16/76j33-300 N. SAE

72-22| 37-704 PHZENI3L 6
22-137 3IEDU3ZEZS, voj. CKERM 

.RENATA KUBLK, 16 jaroj, FOR TURNO, 22-246 30SN0NICA, voj. CHELM 

.UANUTA KIEL, P1.OHKONKOV FOKOJ 5b2j 66-200 3NEB0DZIN
.KATAKZINA U0LI3ZEN3KA, 15 Jaroj, ul.

FANA 1‘AUEUSZA au20| 10-461 0L3ZTIN
.HANNA GONOEK, 1o Jaroj, ul.KLCBONA 1J*>
voj. C1ECHAN0N

.FJL1PEK JULANTA, 18 J. INERZICE 84
19-124 INKKZICEi U3SZ0V

.BEATA Zi (KURSKA, 17 jaroj 
ul.FliZECUDNLA o/31 18-200 I4Y3QKIE MAZ

.BEATA GANI NSKA, GOCLANjSZKJA P0D3LAN0MA
08-440 FILANA, voj. N1EDLBCKIE

.HOKAN KANULDI, 14J.| ZAMAR3KI 236
43-4 19 HAZLADI, voj. BIELSKO- HI OTA

.ALICJA SZCZEPAN3KA, l7j.Jul.LUD POLSKIEGO 8c/l j8j-JOO KARTOJ,voj, fflANME 

.SILN1A KUKSTAK, 18 J^OSKDLi jO-tolaoiaPRL 11/2 j 64 — 9«0 TIZIANO IubvoJKLA 

.KATAKZINA KULANIAK, 10 j. |0b PONSTACON 31.12E/3J44-24O ZORI

.RONIKA SZMir, IS j.jui.Kb SKOHUPKI 4/33» 05-820 FIASLON NARSZANA 

.MlHOSLAN SZIMAN3KI,16 j. j TRZIGLON 4 3/B4 | 72-300 '»mCE voj.SZCZECES 

.LUBA 0DK0B1NA,15 J.ul.GDYNSKA ?2» 62-004 GZSRRANAK, voj.POZNAN 

.MALUORZATA MIERZMA,17 J.jSZANIEC 2016)28-107 3ZANIEC voj. KIELECKIE 

.JA.niSZ SPERMA, 15 j.| ul.KRUfKA 13» 77-424 ZAKRZBMO, voj. PILA

, 26-040 LGEZNA-K1KLECH1E

•SEBASTIAN GIENZAL, 12 Jaroj
STAKA DUHHOVAi /1/112 3ZEKSCIN 

.MAR1USZ MALINUNSKI, 12 Jaroj 
, ZUKOMA 4Cta35l 95-200 PABIAKICI 

. ANI ELLA BJEhONKA, HI jaroj
JOIAUNTA 32-4 36 CUNKOSGE

.BAJI BAHA i IANSKA, 14 jaroj 
3L0NECZNA 10/j1j 4O-1J5 KATONICE

.ANLA BLACHUT, 12 jaroj
LENKAN1CA, 324 J 34-321 NOJNUTNO BIALA 

•JANINA STHEBLON, 14 Jaroj
K03CU‘iZKl,1J*| 74-225 FMZCINSKO-ZDROJ

• VOLANTA RODZI ENI £Z, 16 jaroj
USONSKA,80/51f 04-351 NAKSZANA

.BENEDnCf NONAK, 19 jaroj
1« MAJA 244/91 41-710 RUDA 3LASKA 10 

.NOJCIECH KUPCZAK, 14 Jaroj
C131EC,o6?| J4-35O NEG1ER3KA GURKA 

•JEKZI TKACZIK, ul. NIBRZEZEKOSCIUSG ; 
.Julanta jahosz, 14 jaroj, rahziejor, ;

.HANNA PORILAK, 13 Jaroj 
ul.GBOCHurfA 14/lJ|3fcl NTOCTAN

7.CIOLCZIK RARTEK.ul JUCZENCDN 
32-521 JANORZNO

.MATA GORA, 13 J. EATONI C E 
40-1741 ul.LUKSHMBURGO 8/2

,KAZIMIEKZ LE3NIAK,16 jaroj 
Ol'BANKA 4 3» 37-741 KRA3ICZIN

.RENATA KULSSZA.ul.KOPERNIKA
14-9J 39-400 TABNOBRZKI

.PIOTR BAT0H3KI, 11 jaroj 
ul. gi'OW ACKDDO .19) J2-4CO NIS1ZNI®

• La 1® adresaro aperis en 36« numero de "HELECO", de Ĵenuaro-rebruarn.Si



&bupc> delikroj

0 I S A N J E E 
TPOLAUVA 
E R M T I P A N 
S A K U F 0 R N 
RUMORALE 
ODUMETAG 
KOTOLAŜI 
ABARTSUL

Tiu ĉi kvadrato plena da literoj 
enhavas ses normojn de virinaj ves- 
tajoj. Serĉu ilin !
Por la celo vi povas legi 'norizon- 
tale, vertikale kaj eĉ diagonale 
en ambaŭ direktoj sed ne transsal- 
tu literojn.

K R A D 0 3 N I G K 0

SOLVOJ AL LA ENIGMOJ APERINTAJ EK LA
372 NUMERO DE •HELECA

HELECO-ENIGMO:
HCRLZOKTALE: .
A) £ado.Ulno. 3) ldeo,Pruo. 0) Prokla- 
mi .Sovi .Luko. Ĉ) Odometro .Puni. D) Orn- 
leto. E) lleo.
VERTIKALE:
1) Ekspliki. 2) oilif. 3) Uzino. A)0vo 
5) Sakarino. 5) Poŝto. 7) Oni. 8)Leono 
9) Plori. 10) Ikono.

HJBCMANIO:
La serĉitaj literoj estas: A, D kaj T. 
La vortoj er. kiuj aperas ĉi tiuj lite- 
roj, estas: 1) Keo. 2) Teko. 3) Keto. 
A) Kato. 5) Dokta.

SUPO DE LITEROJ:

i'o"n M 0 v noP 

[sjKSjj k o!k 
kan S I LII 
i I iEISW\l R si 0 
i KIAI l h|R 

N LIS J iWjj 
I A|NiA,Ĥ PMI 
ffliEĴTŝTojs

1) Konj., indikanta, ka la sekvanta frazo estas 
la klarigo de la antaua.Interj. signifanta e- 
nergiar. forpelon au rifuzon. 2) Ralf aci Ie kaj 
brue spiri.Prepari sekrete ruzan ri aedon,,per 
trompi kaj malutili. 3) Ano de unu branĉo el 
la turka popolo, ian regita de Osmanli la I-.

A) Ebena tegmento kun bai ustrado.Gastropodo.
5) Cka litero de la greka alfabeto.Estaĵo de id- 

naska sekso.

VERTI KALE:

A) Kondamni al la punoj de la Infero .Peri cda enspezo de proprietulo, kiun li ricevas de 
farmanto por la uzado de la grunde, dono kaj maŝinaro. 8) Granda birdo, blanka km ni- 
graj flugiloj, el la ordo de procel ari f encaj birdoj, vivanta sur la sudaj maroj, C)Sek- 
sa inkline al iu. C) Natura kaj neevitebla kontraueco, devenanta de la leĝoj nec de 'la 
bona racio. D) Fadeno el bestaj intestoj au el metalo por muzikaj instrumentoj, kiun 
streĉi tari cni vibrigas jen per fingroj (gitaro, harpo), jen per arĉo (violono), jen per 
marteletoj (fortepiano). Eĥino.

A
H □z»

Ĉ Ĝ

ŝ u J

Jen estas ok egalaj kuboj 

.iiuj havas literojn en ĉiu 
flanko.Tiome: 0, G, H,Ĵ,ŝ,Ŭ. 

Solvon serĉu per jena de- 

mandos Kiu litero kontraŭ- 

staras al tiu flanko, kiu 

havas literon 0, G, H, J, 

Ŝ Ŭ ?

LABIRINTO

Kiun vojon devos elekti 
ĉi tiu samideano por a- 
tingi la ĉijaran kongre, 
sejon.


